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 שותפות מוגבלת –מקורות אנרגיה -הזדמנות ישראלית
 "(השותפות)להלן: "     

 
  לכבוד לכבוד

  אביב בע"מ-בתל לניירות ערךהבורסה  רשות ניירות ערך
  44רח' אחד העם  77רח' כנפי נשרים 

  54707אביב -תל 44454ירושלים 
  אי"הבאמצעות מ באמצעות מגנ"א

 
 א.ג.נ.,

 
 

 )להלן: "הרישיונות"( "רועי"/  899 -"נטע" ו/  893רישיונות הנדון: 
 

, אשר פורסם 7014ב' בדוח הדירקטוריון של השותפות לרבעון הראשון לשנת 11בהמשך לאמור בסעיף 

 Edison( אודות הבקשה שהגישה המפעילה 7014-01-021444)מס' אסמכתא  75.4.7014ביום 

International Spa " :( בקשר עם עדכון תכנית העבודה ברישיונות ובהמשך לאמור בדוח אדיסון)להלן"

 72.2.7014ביום כי  ,השותפות להודיע מתכבדת(, 7014-01-094444)מס' אסמכתא  4.5.7014המיידי מיום 

התקבל אישורו של הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים )להלן: 

 כנית העבודה ברישיונות, כדלהלן:"( לעדכון תהממונה"

 מימדי בשטח הרישיונות ובכלל זה ביצוע:-המשך עיבוד הנתונים של הסקר הסיסמי התלת .1

( תוך דגש על הגדרת 3D pre-stack seismic inversionאינברסה סייסמית תלת מימדית ) .א

 ליתולוגיה.

 AVO (3D pre-stack AVO modelling.)מודלינג של תופעות  .ב

 (.3D pre-stack Spectral Decompositionטרלי )ניתוח ספק .ג

והעברת כל נתוני העיבוד וכן דוחות העיבוד וכל החומר הנילווה לעיבוד הנתונים אל הארכיון 

הלאומי כמוגדר בהנחיות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים וכל זאת עד לתאריך 

14.17.7014. 

הפענוח והגשת פרוספקט לקדיחה אשר יכלול את תיאור המטרות לקדיחה, תחזית גיאולוגית עדכון  .7

 .14.7.7014ותכנית הנדסית, עד לתאריך 

הגשת דוח על משאבים למטרות שהוגדרו בפרוספקט על פי דרישות "מערכת לניהול משאבי  .1

 .14.7.7014" עד לתאריך PRMS –פטרוליום 

וחוזה חתום עם קבלן קידוחים לביצוע קידוח בשטח הרישיונות הגשת תכנית מפורטת של הקידוח  .4

 .14.5.7014עד לתאריך 

ביצוע סקר סיכונים באתר הקידוח והעברת הנתונים הגיאופיסיים ודוח מסכם למשרד התשתיות  .4

 .14.2.7014הלאומיות, האנרגיה והמים עד לתאריך 

, האנרגיה והמים עד לתאריך הגשה של מסמך סביבתי על פי הנחיות משרד התשתיות הלאומיות .5

14.4.7014. 
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תחילת קידוח בשטח הרישיונות על פי תכנית קידוח מאושרת ותוך העברת כלל הדיווחים  .2

הגיאולוגיים וההנדסיים כמוגדר בהנחיות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים עד לתאריך 

14.17.7014. 

עברת כל הממצאים בכלל זה דגימות ( והEnd of Well Reportהגשת דוח מסכם של הקידוח ) .9

מטחן, לוגים חשמליים גלעינים ותוצאות טסטים )אם בוצעו( ובדיקות אחרות שבוצעו בקידוח 

 כמוגדר בהנחיות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, שלושה חודשים מסיום הקידוח.

 

 
 

 :ושיעורי אחזקתם ברישיונותהשותפים 

 .10% -השותפות 

 .20% - שותפות מוגבלת –( 1447נפט )חיפושי  רציו

 .70% –אדיסון 
 
 
 
 
 
 בכבוד רב,

 
 חיפושי נפט וגז בע"מ –הזדמנות ישראלית              

 שותפות מוגבלת –מקורות אנרגיה –השותף הכללי בהזדמנות ישראלית 
 על ידי אייל שוקר, מנכ"ל


		2014-07-27T09:22:33+0000
	Not specified




